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Innspill: Regjeringens strategi rundt sirkulær økonomi 
 
 
Stiftelsen Elektronikkbransjen er interesseorganisasjonen for 

forbrukerelektronikk i Norge. Organisasjonen representerer leverandører, kjeder, 
forhandlere, distributører og verksteder innen forbrukerelektronikk i Norge. 

Antall medlemsbedrifter er over 1000. 
 
Innspill 

I henhold til EUs nye program for sirkulære økonomi – Økodesign fra 
2021, blir det krav til at produktene skal vare lenger.  

Dette betyr bla. at det skal være tilgang på reservedeler og 
servicemanualer. Produktene må kunne repareres for å vare lenger. En 
del av produktene vil kunne selges på nytt som ombruksprodukter, for å 

redusere elektronisk avfall, som da er i henhold til EUs nye krav. 
 

Ombruk av produkter er derfor da en viktig faktor i den sirkulære økonomien. At 
produkter som i utgangspunktet er tenkt kassert kan bli satt på markedet igjen, 
med en forlenget livssyklus. Dette blir et enkelt og virkningsfullt tilskudd til 

miljøet. Produktene blir sortert ut fra avfallsmottak, blir grundig sjekket, vasket 
og eventuelt reparert før de blir satt ut på markedet igjen.  

 
Stiftelsen Elektronikkbransjen har satt i gang et større prosjekt rundt ombruk av 
produkter hvor vi begynner med store hvitevarer, men produktutvalget vil 

utvides etter hvert. 
Prosjektet omfatter verksteder, kjeder, butikker og godkjente returselskap for 

EE-avfall.  
 
Stikkord i prosjektet er: 

- En godkjenningsordning av verksteder/salgssteder for ombrukte 
produkter. – Dette fordi produktene må merkes,  

slik at kunden ser at produktet er forsvarlig kontrollert.  
                         

- Dette hindrer også useriøse aktører, da disse kan være en 

sikkerhetsrisiko for forbrukeren, vedr. brann etc. 
- Felles database for ombrukte produkter, for kundens trygghet. 

- Sikre ombrukssenter tilgang til reservedeler, servicemanualer etc. 
- Utvidede garantiordninger for å gi forbruker ytterligere trygghet rundt 

kjøp av ombrukte produkter 
 

• Dette gjør vi for å sikre at alt gjøres på en forsvarlig måte for å ivareta                    

forbrukerens sikkerhet, og leverandørens ansvar. 
• Det er viktig for oss at myndighetene har tillit til at vi som bransje tar 

dette ansvaret. 

 
Ombru
k 

 



 

 
Ombrukte produkter er prissensitive.  

Produktene er avhengig av en forhåndskontroll utført av kvalifisert personell 
(fagbrev), slik at forbrukerne er sikret et trygt produkt i forhold til brann etc. 
Kostnaden for denne kontrollen, og eventuelle reservedeler er en faktor som 

driver prisen oppover. 
Merverdiavgift tilkommer på sluttprisen. 

 
Merverdiavgift på disse produktene er allerede betalt når de ble solgt som nye. 
  

Et sterkt bidrag for å nå EUs krav til antall ombruksprodukter satt på markedet 
igjen vil avhenge av prisen.  

For å nå dette nødvendige tall av ombrukte produkter vil det være avgjørende at 
disse produkter blir fritatt for merverdiavgift. Dette vil samtidig bygge under 
prinsippet om at det kun skal betales merverdiavgift en gang på samme 

produktet. 
  

Vi ber om at regjeringen vurderer fritak for merverdiavgift for ombrukte 
produkter, herunder også på reservedeler og arbeid utført på produktet 

for å få det solgt. Dette vil bidra til at vi i Norge kan nå EUs krav til antall 
solgte ombrukte produkter. Og vi får mindre elektronisk avfall og et 
bedre miljø. 
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